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شروع محاکمه ۱۵ نفر در کرج
کیوان جاوید

معترضان روز  از  نفر  نخستین جلسه محاکمه ۱۵ 
چهارشنبه به طور جمعی در دادگاه انقالب اسالمی 
کرج برگزار شده است. این متهمان که سه نفر آنها 
۱۷ ساله هستند به “افساد فی االرض” متهم شده اند. 
فی  فساد  اتهام  اسالمی  جمهوری  قوانین  براساس 

االرض می تواند حکم اعدام در پی داشته باشد.
 

نام اسرای متهم به این شرح اعالم شده است: محمد 
مهدی کرمی، سید محمد حسینی، آرین فرزام نیا، 
مهدی محمدی،  آریا،  رضا  مهدی شکرالهی،  امین 
شایان چارانی، محمد امین اخالقی، حمید قره حسنلو، 



فرزانه  زواردهی،  شاکر  رضا  جعفری،  مهدی  امیر 
قره حسنلو،  جواد زرگران، بهراد علی کناری و علی 

معظمی گودرزی.
 

این یک اعالن جنگ دیگر جمهوری قاتل اسالمی 
با انقالب ایران است. آغاز محاکمه و اعالم اسامی 
اسرای ما که در جنگ با جمهوری اسالمی به اسارت 
بگیرد.  عظیم  پاسخ  یک  باید  اند  درآمده  دشمن 
پاسخ، حضور وسیع تر خیابانی و به آتش کشیدن 
در  است.  اسالمی  جمهوری  نیست  و  هست  همه 
زیر  را  زمین  باید  ایران  و در همه شهرهای  کرج 
پای قاتالن اسالمی بلرزانیم. ما این قدرت را داریم 
که جانیان اسالمی را سر جایشان بنشانیم تا جرات 

نکنند عزیزان در بند ما به اعدام محکوم کنند.
 



جمهوری اسالمی می رود با انقالب ایران به گورستان 
تاریخ سپرده شود. خواست آزادی بی قید و شرط 
همه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر را می توانیم 
به ارتش شکست خورده و روحیه باخته جمهوری 
جهانی  عرصه  در  شک  بی  کنیم.  تحمیل  اسالمی 
به  باید فشارهای وسیع تر و خرد کننده تری  نیز 
حکومت آدمکش اسالمی وارد کنیم تا جرات نکند 
برای اسیران در بند ما حکم اعدام صادر کند. در 
و  اخیر  اعتراضات  آمدگان  در  اسارت  به  از  دفاع 
همه زندانیان سیاسی دِر زندانها را از جا برکنیم و 
با سرنگونی جمهوری اسالمی نقطه پایانی بگذاریم 

به ۴ دهه زندان و شکنجه و اسارت.

پنجشنبه ۱0 آذر ۱۴0۱
۱ دسامبر ٢0٢٢



سفر رئیسی قاتل به سنندج!
نسان نودینیان

رئیسی برای افتتاح پروژه  آبرسانی که هنوز در فاز 
پایانی عملیاتی ٨0  درصد است وارد سنندج شد. 

مشکل آلوده بودن آب ُشرب شهر سنندج و قاطی 
شدن فاضالب ها به منابع آب رسانی و طعم و بوی 
است  دهه  یک  از  بیش  آشامیدنی   آب  نامطلوب 
سالمتی بیش از نیم میلیون مردم در شهر سنندج 
را در معرض خطر ابتال به بیماری ها از جمله  وبا، 
حصبه و اسهال قرار داده و ساالنه منجر به مرگ 
افراد زیادی شده است. طی یک دهه گذشته مبارزه 



ای دائمی و اعتراضات مردم شهر سنندج برای حل 
این معضل بزرگ با حکومت اسالمی بی وقفه ادامه 

داشته است. 

در این مدت ده ها تجمع و راهپیمایی بر پا شده. 
چندین طومار اعتراضی با امضا ده ها هزار نفر به 
نهادهای حکومت اسالمی ارسال شده. نظام فاسد و 
دزد ساالر حکومت اسالمی در عوض بجای رسیدگی 
به این ابتدایی ترین خواست مردم، سالم نگهداشتن 
آب ُشرب و مورد نیاز مردم، تعمیر مخازن آبرسانی 
و ترمیم کانالهای فاضالب شهر، با صرف میلیاردها 
برای  و  میلیتاریزه  را  کردستان  شهرهای  تومان، 
نظامی  پادگان  ها  ده  سرکوبگر  نیروهای  استقرار 

ایجاد کرده است.  



حکومت اسالمی نظام دروغ ساالر و حقه باز رسوا 
با جنجال و بزرگ  را  شده ای است. سفر رئیسی 
 ٨0 خودشان  اقرار  به  که  ای  پروژه  نمایی)افتتاح 
و  کردستان  مردم  به  میخواهند  است(  درصدی 
سنندج حقنه کنند که بگویند “دلسوز” مردم هستند 
را کاهش  مردم  اعتراضی  و طوفان  تا شاید خشم 
دهند!؛ که از میزان اعتصابات عمومی و اعتراضات 
کوبنده مردم و جوانان بکاهند!؛ که بتوانند فریادهای 
خیزش مردمی و انقالب با نماد زن، زندگی، آزادی 
را خاموش کنند؛ که شاید با تشویق مزدورانی از 
فایق  سنندج،  تبهکار  و  مزدور  جمعه   امام  جمله 
رستمی و مشتی مزدور محلی، صدای انقالب جاری 
را خاموش کنند! بسی خیال باطل و تالشی بیهوده 



و رسوا شده! مردم در سنندج با خشم طوفانی شان 
علیه نابرابری های طبقاتی و اجتماعی علیه رسیدگی 
نکردن به خواستهایشان، علیه زن ستیزی، علیه فقر 
هزاران  جان  که  کولبری  تحمیل  علیه  بیکاری،  و 
نیروهای  با شلیک مستقیم  بیکار را  از جوانان  نفر 
جنایتکار گرفته است وعلیه حکومت اسالمی که با 
میلیتاریزم و اعدام های جمعی نتوانست بیش از۴ 
قاتل  نظام  به  از مردم کردستان جواب آری  دهه 
را بگیرد، هرگز  نخواهد توانست انقالب جاری را 

سرکوب کند. 

پنجشنبه ۱0 آذر ۱۴0۱

۱ دسامبر ٢0٢٢



قصه ای برای کودکان فردا 
به وقت خواب

 منظر دریاکناری

همه جا سیاه بود. صدای زوزه درندگان به گوش 
می رسید. شادی و خوشی در دادگاه های صحرایی 
محکوم به حبس ابد بود. سالها گذشت و گذشت و 
گذشت. نه اینکه در آن سالها آسمان اصال روشن 
نواش  لحظاتی  برای  را  چشمها  نور  رقص  و  نشد 
نداد و امید به پایان تباهی و سیاهی برای همیشه 
بخاک سپرده شده بود. نه اصال اینطور نبود. امید به 
ساختن دنیایی بهتر، روشنتر و زیباتر همیشه بود و 
همین امید، الالیی مادران و پدرانی شد برای تسالی 



دلهای کودکانشان به وقت خواب و بیداری. 
 

گروهی، جماعتی از ناباوران هم گفتند و این مرثیه 
خوفناک شکست را دم گرفتند که دنیا همین است. 
همین است که می بینیم. و نور و زیبایی و خوشبختی 
را انکار کردند. گفتند تا بوده همین بوده. دنیا هرگز 
رنگ زیبای و خوشی به خود ندیده و نخواهد دید. 

 
نسلها آمدند و رفتند. رفتگانی که با آرزوهایی خود، 
با عشق های به خاک افتاده و با چشمهای به افق 
خیره شده، رویای آزادی را دیدند و رفتند. ناگهان 
نوری خیره کننده از برخورد سخت و سهمگین رعد 
و برق در آسمان تیره و تاریک بر آسمان ظاهر شد. 
تاریکی  بود که خدای  عظیم  آنچنان  درخشندگی 



به  را  اهریمنی اش  نیروهای  لرزید و همه  به خود 
خدمت گرفت تا شاید جهان را به گذشته ای که 

خود ساخته بود بازگرداند.
 

قصه تازه آغاز شده بود. یک اسم زیبا، یک چهره 
مهربان نماد همه مردم شد. مهسا، نماد زن بودن، 
زندگی شدن، در آزادی نفس کشیدن شد. ششمین 
ماه از سال ۱۴0۱ بود که دستان پلید دیو مرگ 
مهسا )ژینای( قصه ما، که طراوت زندگی بود، شادی 
و زیبایی بود، را با داس خونین ۱۴00 ساله اش در 
قبله گاه جهل و تباهی به خاک افکند. آنگاه نبردی 
دیگر  از  پس  یکی  قهرمانان  گردید.  آغاز  سخت 
به میدان آمدند و انبوه پرچم ها آسمان را رنگین 
کرد و زمین زیر پای لشکر زندگی به لرزه در آمد، 



سرودها دلها و دست ها را به هم نزدیک کرد و 
همگان با یک ریتم و با یک نوا آواز بلند آزادی سر 

دادند. 
 

این داستان به پایان نرسیده است. کودکان داستان 
ما در کشاکش این نبرد به خواب ناز فرو رفتند، شبی 
اینکه چگونه  ادامه خواهد داشت.  دیگر این قصه 
به نور و زیبایی و زندگی رسیده ایم. اینکه تیرگی 
و تباهی چگونه برای همیشه از جهان ما رخت بر 

بسته است. 

پنجشنبه ۱0 آذر ۱۴0۱

۱ دسامبر ٢0٢٢



فایننشال تایمز و زنان قهرمان ایرانی
 پتی دبونیتاس

به شکل  را  ایران”  “زنان  تایمز،  فایننشال  روزنامه 
گروهی در فهرست “بانفوذترین زنان جهان در سال 

٢0٢٢” انتخاب کرد.

تا پیش از تابستان ٢0٢٢ هیچ نهاد و خبرگزاری و 
مطلقا هیچ روزنامه صاحب نام در جهان، اینچنین 
ایران اشاره  به قدرت عظیم و تاریخساز زنان در 
حقوق  با  اسالم  سازگاری  بود  چه  هر  بود.  نکرده 
بشر بود و رسیمت دادن به “تفاوتها” تحت عنوان 

ارتجاعی “نسبیت فرهنگی”. 



و  آزادی  برای  ایران  در  زنان  از  نسل  پشت  نسل 
زندگی انسانی فریاد زدند؛ بشکل فردی و گروهی 
مبارزه کردند؛ اسیر و کشته شدند و مورد تجاوز 
پاسداران جهل حکومت دینی قرار گرفتند. بیش از 
۴ دهه سران مرتجع و مردساالر حکومت اسالمی 
زنان را ناقص العقل خطاب کردند و زندگی  زنان 
را به یک جهنم واقعی تبدیل کردند. در همه این 
سالها زنان از پای ننشستند، ایستادند و جنگیدند. 

در همه این سالها نمایندگان زن دولت های اروپایی 
ُکش  زن  هیوالهای  دیدار  به  و  کرده  سر  حجاب 
اسالمی رفته و در برابر آنها کرنش کردند. دولتها 
و نهادهای بین المللی چون سازمان ملل در برابر 
این تاراج زندگی زنان در ایران کور شدند و زبان 



به کام کشیدند و نبرد زنان برای زندگی و رهایی 
را انکار کردند.

این ورق به یمن مبارزه بی نظیر و جانانه زنان و مردان 
ایران برگشته است. نسبیت فرهنگی در گوشه ای 
قایم شده و دولت ها نه با قاطعیت تمام که سالنه 
سالنه و با احتیاط دارند جانب مردم ایران را می 
گیرند. قهرمانان زندگی و انسانیت در ایران دارند 
سنگر به سنگر پیش می روند و جهانی برابر و آزاد 
را در برابر همگان قرار میدهند. زنان پیشاپیش این 

رهایی و رنسانس قرار دارند.

پنجشنبه ۱0 آذر ۱۴0۱
۱ دسامبر ٢0٢٢



ژورنال، نشريه روزانه آنالين، ساعت 4 بعد از ظهر 
به وقت اروپاى مركزى  (6 و نيم به وقت ايران) 

منتشر مى شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمى گردد. 

تماس با نشريه: 
واتس آپ و تلگرام : 00447788988643

journalfarsi@gmail.com :ايميل

*سايت ژورنال را به دوستان و 
آشنايان خود معرفى كنيد. در انتشار 

يادداشتهاى ژورنال بكوشيد

journalfarsi.com journalfarsi.com


